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EVA /

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Informacija o nameravanem podpisu Pisma o nameri glede 
večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva komponente 
za specialno delovanje – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 
55/17) in desetega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 
113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 
31/15 in 30/18 – ZKZaš) je Vlada Republike Slovenije na ____ redni seji, dne ______, pod 
točko ___ dnevnega reda sprejela

S K L E P

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Pisma o 
nameri glede večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva 
komponente za specialno delovanje.

                                                                                                                Stojan Tramte,
                                                                                                               generalni sekretar
Prejmeta:
– Ministrstvo za obrambo,
– Ministrstvo za zunanje zadeve.
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Aleš Mišmaš, generalni direktor Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu 
za obrambo Republike Slovenije.
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Pismo o nameri predstavlja jasno politično zavezo o nadaljnjem regionalnemu sodelovanju 
na področju sil za specialno delovanje, pri čemer podpisnice pisma o nameri izražajo voljo 
in namen, da preučijo možnost vzpostavitve regionalnega poveljstva komponente za 
specialno delovanje za manjše združene operacije.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne dokumente Evropske uni je in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
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Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime 

proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 
1

/
/

SKUPAJ /
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske

postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

/
II. Finančne posledice za državni proračun

II. a) Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/
II.b) Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

            /
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Podpis pisma o nameri ne bo imel finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
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 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.
Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Skladno s sedmim odstavkom 9. člena Poslovnika Vlade RS (Uradni list RS, št. 43/01, 
23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14) 
javnost ni bila povabljena k sodelovanju, saj gre za predlog sklepa vlade.
/
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                                                                        Karl Erjavec,
                                                                                                           minister

Poslano:
 naslovniku,
 GŠSV,
 SGS,
 DOP.
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Informacija o nameravanem podpisu
Pisma o nameri glede večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega 

poveljstva komponente za specialno delovanje

Pobuda o nameri večnacionalnega sodelovanja za vzpostavitev regionalnega poveljstva 
komponente za specialno delovanje za manjše združene operacije gradi na že vzpostavljenem 
odličnem regionalnem sodelovanju in vse večjem zavedanju o pomenu združevanja zmogljivosti 
manjših držav in njihovi skupni uporabi. V tem okviru je bil v preteklosti sklenjen Memorandum o 
soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike 
Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o 
oblikovanju programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje – MSAP (sklep VRS, št. 
51002-54/2018/4 z dne 27. 9. 2018), ki ga je minister Karl Erjavec skupaj z bolgarskim, hrvaškim in 
madžarskim ministrom podpisal ob robu zasedanja obrambnih ministrov Nata oktobra 2018 v 
Bruslju. Končna zmogljivost tega cilja je enota specialnih sil, ki deluje s pomočjo štirih srednjih 
helikopterjev.

Podpis pisma o nameri predstavlja jasno politično zavezo o nadaljnjem regionalnemu sodelovanju 
na področju sil za specialno delovanje. Pobuda o oblikovanju poveljstva komponente za specialno 
delovanje za manjše združene operacije izhaja iz zavedanja, da lahko podpisnice v njegovem 
okviru učinkoviteje izpolnijo nacionalne in Natove cilje zmogljivosti na področju sil za specialno 
delovanje. Poveljstvo komponente za specialno delovanje za manjše združene operacije bo 
primarno namenjeno izpolnjevanju regionalnih interesov. Države bodo preučile možnost, da 
poveljstvo sodeluje v Natovih odzivnih silah in aktivnostih EU na področju sil za specialno 
delovanje, znotraj okvira Srednjeevropskega obrambnega sodelovanja (Central European Defence 
Cooperation – CEDC). Podpisnice pisma o nameri izražajo voljo in namen, da preučijo možnosti 
oblikovanja regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje za manjše združene 
operacije s ciljem okrepitve svojih zmogljivosti na področju sil za specialno delovanje, da bi 
izpolnile prevzete cilje v okviru Natovega procesa obrambnega planiranja, ter z večnacionalnim 
sodelovanjem izboljšale njihovo povezljivost in operacijsko vrednost. Specifične oblike sodelovanja 
podpisnic v regionalnem poveljstvu komponente za specialno delovanje za manjše združene 
operacije bodo določene v prihodnjih razpravah na ravni nacionalnih strokovnjakov.

Države podpisnice pisma o nameri bodo ustanovile strokovno skupino, v okviru katere bodo 
razpravljale o podrobnostih morebitnega večnacionalnega sodelovanja na tem področju. Preučile 
bodo tovrstno obstoječe sodelovanje z namenom zagotovitve komplementarnosti aktivnosti ter 
delile nacionalne planske predpostavke glede izpolnjevanja relevantnih ciljev zmogljivosti. Na 
osnovi teh informacij bodo podpisnice identificirale konkretne priložnosti za sodelovanje, s krovnim 
ciljem oblikovanja regionalnega poveljstva sil za specialno delovanje komponente za specialno 
delovanje za manjše združene operacije.

Podpis pisma o nameri ne bo imel finančnih posledic za proračun Republike Slovenije.

Pismo o nameri ima naravo nepogodbenega mednarodnega akta.

Gradivo je usklajeno z Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za finance.
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Gradiva ni treba uskladiti s pravnim redom EU.

Pismo o nameri bo za ministrstvo za obrambo Republike Slovenije podpisal minister Karl Erjavec.

                                         Ministrstvo za obrambo
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LETTER OF INTENT

BETWEEN

THE FEDERAL MINISTER OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA,

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF CROATIA,

THE MINISTER OF DEFENCE HUNGARY, 

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE SLOVAK REPUBLIC, 

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA, 

CONCERNING 

MULTINATIONAL COOPERATION ON
THE CREATION OF A REGIONAL SPECIAL OPERATIONS COMPONENT COMMAND

The signing nations,

- recognizing that the Regional Special Operations Component Command (R-SOCC) 
is primarily intended to be a multinational special operations forces (SOF) capability 
for regional interests,

- recognizing that they each have their own national and/or individual NATO 
capability targets 2017 to provide fractional contributions for a Special Operations 
Component Command Small Joint Operations (SOCC SJO),

- acknowledging that the associated capability area of Joint Command and Control 
(Joint C2) constitutes one of the NATO’s 18 Defence Planning Priorities,

- considering that multinational cooperation in this capability area could enable them 
to fulfil their national and/or NATO capability targets 2017 more efficiently and 
provide them with greater operational value,

- further considering the possibility of a NATO Response Force (NRF) SOCC rotation 
together, and
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- considering the possibility to take part in European Union SOF activities within the 
framework of the Central European Defence Cooperation,

declare the following intentions.

The signing nations hereby express their will and intent to investigate options of forming a 
Regional SOCC SJO with the following objectives:

- enhance their capability portfolio with a view to be able to meet their respective 
NDPP target obligations, and

- benefit from increased interoperability and greater operational value as a result of 
multinational cooperation

The signing nations acknowledge that the specific characteristics for cooperation to form a 
Regional SOCC SJO will be determined in subsequent discussions between national 
experts. 

The signing nations acknowledge that the fulfilment of national capability targets and/or 
individual NATO capability targets 2017 ultimately remains a national responsibility.

In order to develop the cooperation the signing nations will:

- establish a specialist team, which will constitute the dedicated forum for discussing 
and determining the specifics of the potential multinational cooperation in this area;

- examine existing cooperation activities in this area to ensure complementarity;

- share the national planning assumptions with regard to fulfilling their respective 
capability targets  in the area of SOCC SJO;

- identify on the basis of this information exact opportunities for cooperation with the 
overarching objective to form a Regional SOCC SJO.

This Letter of Intent does not constitute a legally binding commitment among the signing 
nations. Any legal or financial commitment will be subject to establishment of appropriate 
(an) international instrument(s), which will be subject to participating nations’ national 
approval procedures. 
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This Letter of Intent is signed in five (5) originals in English. 

___________________________
On Behalf of the Federal Minister of Defence of the Republic of Austria
Mario Kunasek

___________________________
The Deputy Prime Minister and Minister of Defence of the Republic of Croatia
Damir Krstičević

___________________________
The Minister of Defence of Hungary
Tibor Benkő

___________________________
The Ministry of Defence of the Slovak Republic 
Peter Gajdoš 

___________________________
The Deputy Prime Minister and Ministerof Defence of the Republic of Slovenia 
Karl Viktor Erjavec
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PISMO O NAMERI

MED

ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE AVSTRIJE,

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE HRVAŠKE, 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO MADŽARSKE, 

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO SLOVAŠKE REPUBLIKE, 

IN

MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, 

GLEDE

VEČNACIONALNEGA SODELOVANJA ZA
VZPOSTAVITEV REGIONALNEGA POVELJSTVA KOMPONENTE ZA 

SPECIALNO DELOVANJE

Države podpisnice,

- se zavedajo, da je osnovni namen regionalnega poveljstva komponente za 
specialno delovanje (R-SOCC), da deluje kot večnacionalna zmogljivost sil za 
specialno delovanje (SOF) v korist regionalnih interesov;

- se zavedajo, da ima vsaka od njih lastne nacionalne in/ali individualne cilje 
zmogljivosti Nata 2017, da zagotovijo delne prispevke za poveljstvo 
komponente za specialno delovanje za manjše združene operacije (SOCC 
SJO);

- priznavajo, da s tem povezano področje zmogljivosti združenega poveljevanja 
in kontrole (Joint C2) predstavlja eno od prednostnih nalog obrambnega 
načrtovanja Nata za leto 2018 (NATO’s 18 Defence Planning Priorities);

- upoštevajo, da bi jim večnacionalno sodelovanje na tem področju zmogljivosti 
lahko učinkoviteje omogočilo izpolnitev svojih nacionalnih in/ali Natovih ciljev 
zmogljivosti za leto 2017 in jim zagotovilo večjo operativno vrednost;

- nadalje upoštevajo možnost skupne rotacije poveljstva komponente za 
specialno delovanje Natovih odzivnih sil (NRF); in
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- upoštevajo možnost sodelovanja pri aktivnostih sil za specialno delovanje 
Evropske unije znotraj okvira Srednjeevropske pobude za obrambno 
sodelovanje;

izražajo spodaj navedene namere.

Države podpisnice s tem izražajo svojo voljo in namero proučiti možnosti 
vzpostavitve regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje za manjše 
združene operacije, katerega cilji so:

- povečati svoj nabor zmogljivosti zato, da lahko izpolnijo svoje ciljne zaveze 
glede prednostnih nalog obrambnega načrtovanja Nata za leto 2018 (NDPP); 
in

- izkoristiti večjo interoperabilnost in večjo operativno vrednost kot posledico 
večnacionalnega sodelovanja.

Države podpisnice potrjujejo, da bodo posebne značilnosti sodelovanja za 
vzpostavitev regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje za manjše 
združene operacije določene v nadaljnjih razgovorih med nacionalnimi strokovnjaki. 

Države podpisnice potrjujejo, da izpolnitev nacionalnih ciljev zmogljivosti in/ali 
individualnih ciljev zmogljivosti Nata 2017 navsezadnje ostaja nacionalna 
odgovornost.

Države podpisnice z namenom razvoja sodelovanja:

- vzpostavijo skupino strokovnjakov, ki predstavlja namenski forum za razpravo 
in določitev podrobnosti morebitnega večnacionalnega sodelovanja na tem 
področju;

- proučijo obstoječe aktivnosti sodelovanja na tem področju, da se zagotovi 
dopolnjevanje;

- izrazijo nacionalna izhodišča za načrtovanje v zvezi z izpolnitvijo svojih ciljev 
zmogljivosti na področju poveljstva komponente za specialno delovanje za 
manjše združene operacije;

- na podlagi teh informacij natančno opredelijo priložnosti za sodelovanje s 
splošnim ciljem oblikovanja regionalnega poveljstva komponente za specialno 
delovanje za manjše združene operacije.

To pismo o nameri ne predstavlja pravno zavezujoče zaveze držav podpisnic. Za 
kakršne koli pravne ali finančne zaveze se vzpostavi(jo) ustrezen (ustrezni) 
mednarodni instrument (instrumenti), ki je (so) predmet nacionalnih postopkov 
odobritve sodelujočih držav. 
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To pismo o nameri je podpisano v petih (5) izvirnikih v angleščini. 

___________________________
V imenu Zveznega ministrstva za obrambo Republike Avstrije
Mario Kunasek

___________________________
Podpredsednik vlade in Minister za obrambo Republike Hrvaške
Damir Krstičević

___________________________
Minister za obrambo Madžarske
Tibor Benkő

___________________________
Minister za obrambo Slovaške republike
Peter Gajdoš 

___________________________
Podpredsednik vlade in Minister za obrambo Republike Slovenije
Karl Viktor Erjavec
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